KSG Idrætsforening
stiftet 5. oktober 1902
Nordre Fasanvej 124 B - 2000 Frederiksberg

Referat af Ordinær Generalforsamling
Mandag, den 6. august 2021 kl. 17:00
Nyelandsvej 81, 1.th, 2000 Frederiksberg

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger foreningens regnskab.
4. Fastlæggelse af afdelingernes kontingent til KSG Idræt
5. Fondsbestyrelsen fremlægger regnskab og aflægger beretning for Idrætsfonden.
6. Valg af medlemmer til foreningens tillidsposter, herunder formand, fondsbestyrelse,
2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent.
Steen valgt som dirigent
Ad 2. Formanden aflægger beretning.
Formanden nævnte bl.a. at medlemstallet ikke er helt gennemskueligt, da de fleste hold
først starter op den 1. september 2021. Formanden Gennemgik de enkelte afdelingers
status.
Formandens beretning er godkendt. (Beretningen vedlægges)
Ad 3. Kassereren fremlægger regnskab som er dateret 20/04 2021.
Regnskabet for hovedafdelingen viser et overskud på 8.842 kr. og en egenkapital på
72.901 kr. pr. og de enkelte afdelingers økonomi fremgår af beretningen og de regnskaber,
som er sendt til Frederiksberg Kommune samt til bestyrelserne for de enkelte afdelinger.
Regnskabet er godkendt
Ad 4. Fastlæggelse af afdelingernes kontingent til KSGI
Kontingent fastholdes på nuværende niveau, dvs. 30 kr. pr. medlem over 25 år pr. halvår.
Ad 5. Fondsbestyrelsen fremlægger regnskab og aflægger beretning for Idrætsfonden.
Afkastet af hovedstolens beløb bliver mindre og mindre, og med nuværende renteniveau vil
det snart ikke længere kunne dække de nødvendige omkostninger, og der vil ikke være
penge til uddelinger.
Beretning og regnskab er godkendt.
Ad 6. Valg af medlemmer til foreningens tillidsposter, herunder formand og 2 revisorer + 1
revisorsuppleant.
Formand Bente Biering-Sørensen villig til genvalg - er genvalgt uden modkandidat.
Inge Birthe Jensen er villig til genvalg som referent - er genvalgt uden modkandidat.
Annemarie Bruun er villig til genvalg til Fonden - genvalgt uden modkandidat.
Steen Berthelsen genvalgt som revisor.
Gitte Lyager, KSG Idræt Gymnastikafd. Genvalgt som revisor
1 revisorsuppleant.
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Ad 8. Eventuelt
Den aktuelle situation vedrørende step og bodytonings lokaler på Ny Hollændervejs skole
nævntes.
Endvidere oplystes om svømmeafdelingens nuværende situation på medlemsfronten. Men ville
annoncere for at voksne svømmere i afdelingen.
Bestyrelsen består af følgende:
Formand Bente Biering-Sørensen, Kasserer Axel Schmidt, Sekretær Inge Birthe Jensen,
Bestyrelsesmedlem Jens Christian Sørensen, Poul Gandrup og Frederik Phil.

